
 

 

27 april 2012 

Schoolplein.                                                                                   

De afgelopen weken komen er af en toe  kinderen 

op het schoolplein spelen die niet op de Sjaloom-

school zitten maar wel in de buurt van school 

wonen.  Dit is in principe mogelijk voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd. Wel wordt er verwacht dat 

ook zij zich houden  aan  algemene regels van 

samen spelen en het  niet beschadigen van 

speeltoestellen enz. Is hiervan wel sprake, dan 

worden ze van het schoolplein verwijderd. Bij het 

houden van toezicht hierop ligt echter voor school 

wel een beperking. School is verantwoordelijk voor 

uw kind vlak voor en na afloop van de officiële 

schooltijden. Over het algemeen mogen kinderen 

een kwartier voor aanvang en na afloop van  

schooltijd aanwezig zijn. De school moet dan voor 

toezicht zorgen.  Als we iets na schooltijd  

signaleren op het  plein, zullen we kinderen zeker 

aanspreken op hun gedrag. Dat kan ook zeker naar 

onze ‘eigen  kinderen’.   Als u zaken signaleert ver 

na schooltijd of in het weekend of in de vakanties, 

dan is er altijd de mogelijkheid om contact op te 

nemen met de politie. Met de wijkagent, Rudi Niks, 

zijn heldere afspraken gemaakt bij een melding. 

Welkom.                                                                                   

We heten deze keer Marijn Huisken van harte 

welkom in groep 1. We wensen jou veel plezier bij 

ons op de Sjaloomschool! 

Afscheid.                                                                                    

Per 1 augustus nemen we afscheid van nog een 

collega van de Sjaloomschool. Juf Anja gaat ons 

ook verlaten. Zij heeft aangegeven  graag gebruik 

te willen maken van mobiliteit. Zij gaat naar de 

“Driespong” op het Hoge Hexel. Zij wil , na 

jarenlang op de Sjaloomschool te hebben gewerkt, 

weer eens een nieuwe en frisse start maken op 

een andere school. Het bestuur van onze 

vereniging voert hierin actief beleid. Het afscheid 

van meester Henk en juf Anja zal tegelijkertijd 

plaats gaan vinden: 12 juli 

.   

 

 

 

Uitstroom groep 8.                                                                  

We zijn eruit. Juf Saskia heeft met alle ouders de 

aanmelding van de groep 8 leerlingen  inmiddels 

afgerond. We zijn trots op de onderstaande 

uitstroom gegevens:                                                      

Brugklas Gymnasium:  21,43%          (6 lln) 

Havo-VWO:                    17,86%         (5 lln) 

VMBO T-Havo:               17,86%         (5 lln) 

VMBO KGT:                     35,71%        (10 lln) 

 Praktijkonderwijs            7,14%         (2 lln) 

Zending.                                                                                  

We gaan de laatste termijn in van het inzamelen 

van het zendingsgeld.  Deze periode tot aan de 

zomervakantie wordt uw geld opgehaald voor 

‘Woord en Daad’. Het jaarthema luidt: Afrika: op je 

gezondheid. In dit werelddeel is gezondheid geen 

vanzelfsprekendheid. Medische zorg is een 

luxegoed, lang niet voor iedereen bereikbaar. Maar  

is  gezondheid voor Afrika dus ook onbereikbaar? 

Nee; wij kunnen dat verschil maken.  Bij deze 

nieuwsbrief ontvangt u een folder met meer 

informatie. 

Verkeersexamen van groep 7.                                                

We begonnen om half 11 bij de brandweerkazerne. 

Eerst werden onze fietsen gekeurd door mensen 

van de VVN.  Als je fiets goed was mocht je starten. 

De route was redelijk lang en duurde ongeveer 20 

minuten. We kwamen langs veel plekken in 

Wierden. Bijvoorbeeld langs het gemeentehuis en 

het huis van meester John. Sommige kinderen 

moesten wachten voor het spoor en dat was best 

wel spannend. Maar iedereen is gelukkig veilig 

aangekomen. Daan kon niet meedoen, maar in zijn 

plaats fietste Tom uit groep 8 mee. We hopen dat 

iedereen geslaagd is, maar dat horen we pas 

volgende week.                                                                  

Tessa en Angel 

Inmiddels weten we dat alle kinderen geslaagd zijn 

en Marlieke Menger zelfs zonder fouten!  

    Z.O.Z  

     Schooljaar 2011-2012 



Parkeren bij de kleuteringang.                                         

We willen nogmaals de ouders van de kleuters 

erop wijzen dat zij hun auto dienen te parkeren op 

de daarvoor bestemde plekken. Het wordt voor de 

ouders die hun kind op de fiets komen brengen zo 

langzamerhand  een hele tour om langs en tussen 

de kris-kras geparkeerde auto’s ( zelfs midden op 

straat) te komen.  Let u alstublieft ook op de 

veiligheid van andere weggebruikers en houd met 

het parkeren van uw auto daar rekening mee. 

Schoolvoetbal.                                                                              

Elk jaar is het weer gezellig druk op het sportpark 

het Lageveld tijdens het schoolvoetbaltoernooi. 

We hebben dit jaar met drie teams deelgenomen. 

Het tweede team van de meisjes heeft met veel 

inzet gestreden en kwamen woensdagmorgen met 

een prachtige beker op school. Zij behaalden de 

16
de

 plek. Het eerste team van de meisjes en het 

team van de jongens zijn beiden in de kruisfinale 

gestruikeld. Zij zijn beide als derde geëindigd in de 

eindrangschikking. Een prima prestatie voor ze. 

Woensdagmorgen zijn alle spelers en speelsters 

van de drie teams de groepen door geweest om de 

bekers te tonen. Alle ouders die de teams hebben 

begeleid: hartelijk dank voor jullie inzet en tijd!!  

Waterzuivering                                                                     

Op 2 april kwam Gea in groep 7 en 8 daar ging ze 

wat uitleggen over waterzuivering. Ze hadden toen 

ook proefjes gedaan. En op maandag  23 april zijn 

groep 7 en 8 op de fiets naar de waterzuivering 

geweest. Ze kregen eerst een uitleg van Gea hoe ze 

alles deden bij de waterzuivering. Daarna hadden 

er een rondleiding gekregen Het was heel leuk 

maar het stonk er wel. 

Kim en Florian 

Belangrijke data:                                                                              

30 april t/m 4 mei: meivakantie                                                 

7 mei: luizencontrole                                                            

14 mei: gebedsgroep 13.30 uur in school                 

17 t/m 28 mei: hemelvaart- en pinkstervakantie     

5 t/m 8 juni: Avondvierdaagse                                                                     

8 juni: inzameling gebruikte kleding                                                           

12 juli: feestdag i.p.v. 13 juli                                                                    

 


